
Falochron

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
w Bydgoszczy

z oddziałami gimnazjalnymi 

„DZIAŁAJMY  TAK, 
ŻEBYŚMY  NIE ŻAŁOWALI”





Zespół Szkół dla Dorosłych w Bydgoszczy jest

placówką, która pomimo określenia „dla dorosłych”

kształci młodzież od 15. roku życia.

Organizacja pracy szkoły oparta jest o system

semestralny, w którym co pół roku kończy się rok

szkolny lub zaczyna nowy semestr. Rozwiązanie takie

pozwala łatwiej i bez zbędnej zwłoki ukończyć naukę.



MOTTO SZKOŁY

„TOWARZYSZYMY NASZYM UCZNIOM 
NA DRODZE DO POZNANIA ŚWIATA 

I KSZTAŁTOWANIA KARIERY 
ZAWODOWEJ”



Ilość przebadanych osób:
• 30 słuchaczy
• 12 nauczycieli
• 15 rodziców



Co robimy dobrze?
 Słuchacze mają duże poczucie bezpieczeństwa

 Stwarzamy miłą atmosferę w szkole

 Szybko reagujemy na niewłaściwe zachowania

 Edukujemy przy współpracy instytucji wspierających szkołę

 Rozwijamy samodzielność i przedsiębiorczość słuchaczy

 Przygotowujemy do dalszej edukacji 

 Przygotowujemy do pracy zawodowej (przyuczenie 

do zawodu w ramach OHP)



Nad czym pracujemy?
 Kulturą języka słuchaczy – NIE dla używania wulgaryzmów

 Motywacją do nauki – poprawą frekwencji

 Promocją zdrowego stylu życia - NIE dla palenia 

papierosów, picia alkoholu, zażywania substancji 

psychoaktywnych

Wzmacnianiem roli rodziny



ZAJĘCIA INTEGRACYJNE 

Z DZIEĆMI Z PRZEDSZKOLA 

„POD TĘCZOWYM 

PARASOLEM”



ŚWIĘTO RODZINY



REDAGOWANIE „GAZETKI SZKOLNEJ”



SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI 
OSIEDLA  SIERNIECZEK  -
PARAFIA PW. ŚW. STANISŁAWA 
BISKUPA I MĘCZENNIKA



PRELEKCJA STRAŻY 
MIEJSKIEJ

„STOP UZALEŻNIENIOM”



Działania, które będą kontynuowane 

w roku szkolnym 2017/2018

organizowanie Dnia Języka Ojczystego

udział w narodowym czytaniu „Wesela”

redagowanie „Gazetki Szkolnej” - utworzenie   

działu poświęconego poprawnej polszczyźnie

realizacja programu „Poczytajmy”

zajęcia integracyjne z dziećmi z przedszkola 

„Pod Tęczowym Parasolem”



prelekcje nt. cyberprzemocy i uzależnień 

realizowane przez Straż Miejską, Policję i BORPA

obchody Światowego Dnia bez Papierosa

realizacja programów „Trzymaj Formę” i ARS –

czyli jak dbać o miłość

organizowanie dla rodziców, opiekunów 

i członków rodzin Święta Rodziny, spotkania 

wigilijnego

indywidualne porady i konsultacje dla rodziców



Rekomendacje dla Falochronu
- Wsparcie przy budowaniu szkolnego programu 

profilaktycznego

- Rzetelna diagnoza środowiska szkolnego

- Dostęp do gotowych narzędzi 

- Współpraca i wymiana doświadczeń wśród 

uczestników programu 


